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  (    )يرممون(. )  ى كممة يأصرف ا دغام ستة ى .٘٘
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 (   ؤاخاة بين أ راد المجتمع. )من  وائد صالة الجماعة  ي المسجد المُ  .ٓٙ
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 ( . )مصددين ناسٍ أل ىعطتُ ن ال كاة ليا مصارف مصددة ويجأ أ .ٜٙ
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 لسؤال الثاني: أكمل الجمل اآلتية:ا

 استمرت مقاطعة الكفار لممسممين لمدة ........ سنوات. -ٔ
 .. الرجال  ي صالة الجماعة. ...النساء ....خمف.تقف  -ٕ
 عاش قوم  مود بمنطقة ........  -ٖ
 دعا سيدنا صالح قومو إلى عبادة .... -ٗ
 لقأ ........ ب ي النور -٘
 صالة............تفضل صالة الفرد بسبع وعشرين درجة  -ٙ

 أكمل ما يمي بالكممات اآلتية: السؤال الثالث : 

 -كوكبددا -اليددادي -ن الكددريمآالقددر  -وشددرابيا طعاميددا –والمنطددق  العقددل -النددون -القمددر -الكواكددأ -) الرسددل
 عام الص ن( -الميم -سالما  -الشمس

 من قوم إبراىيم )عميو السالم( من يعبدون ............. . -ٔ
 ......... و............ . إلىالطير والصيوانات وىداىا  ى(تعال)خمق اهلل  -ٕ
 و...... . أن ييدي قومو لعبادة اهلل الواصد باستخدام .....براىيم )عميو السالم( إأراد  -ٖ
 شو. طريقة بناء عُ  إلى( ..... ييدي العصفور ىاهلل )تعال -ٗ
مي ىدد ا العددام وُسدد )صددمى اهلل عميددو وسددمم(المسددممين تددو ي عددم و وجددة الرسددول  ىبعددد  ددك الصصددار عمدد -٘

 . ........ 
 ........ .  المشركين من أجل نصرة ثأ  ىصمد المسممون وصبروا عم -ٙ
 دم ظيدرت .......  ، دم غداأ ،...... ث دم رأ ، م أ ل ،ى ا ربي :......  قال (عميو السالم)براىيم إ ثرأ -ٚ

  م غابت.  ،ى ا ربي ى ا أكبر : قال
 ............ .   إليوىدث اهلل )سبصانو وتعالى( ا نسان،   رسل  -ٛ
 .  ىي ........ )صمى اهلل عميو وسمم( رسولنا الكريممعج ة  -ٜ

 و........أنة صوت يخرج من داخل األنف عند نطق ..... الغُ  -ٓٔ



 

 :رابعلسؤال الا

  ) أ ( ِبما يناسبو من العمود )ب(:دصل من العمو  - أ
 ال كاة       د  ٔ
    بطالت الصومم ٕ
                                لقأ الطفيل بن عمرو    ٖ

 المصدقينأد 

 لركن ال الث من أركان ا سالمأ د ا

 ب ي النورج د 

                    األكل والشرأ عمًداد د    

 

 

 
 

 صل من العمود ) أ( بما يناسبو من العمود ) أ( : - أ
 

 )أ( ) أ (

 الصالة -ٔ

 جاء قوم  مود -ٕ

 العقل -ٖ

 لنيةا -ٗ

  إعادة خمق ا نسان -٘

 ىاجر المسممون أول مرة  -ٙ

 .من أركان الصوم) أ (  

 إلى الصبشة.)أ( 

 ليست أصعأ من خمقو األول.)جد( 

 .أول ما يصاسأ عميو العبد يوم القيامة) د ( 

 .وسيمة التدبر  ي آيات اهلل تعالى)ىد( 

 .بعد قوم عاد ) و (

  



 

 صل من العمود ) أ( بما يناسبو من العمود ) أ( : - ج

 

 معنى صنيفا  أنو  ىداىا إلى طعاميا وشرابيا 

 من مصادر ىداية اهلل لمطيور  موصدا باهلل 

 معنى الترائأ  إدخال الصرف الساكن  ي ال اني المتصرك 

 ا دغام ىو عظام الصدر 

 تصمح صالة الجماعة  بفرد واصد مع ا مام

 
 صل من العمود ) أ( بما يناسبو من العمود ) أ( : - د

 

 )أ(            )أ(                     

 صالًصاأرسل اهلل تعالى نبيو  .ٔ
  رض اهلل الصالة وىي الركن  .ٕ
  ي المسجد  الصالة  ضل من  .ٖ
 الم كورون من أسماء الرسل  ي القرآن .ٗ
أمدددددددر الرسدددددددول المسدددددددممين بددددددداليجرة إلدددددددى  .٘

 الصبشة
إدخددددددددال الصدددددددددرف السدددددددداكن  دددددددددي ال ددددددددداني  .ٙ

 المتصرك 
 األكل والشرأ عمًدا  ي نيار رمضان  .ٚ

 

 خمسة وعشرون رسواًل أ د 

 إلى قوم  مودأ د  

 من أركان الصيام ج 

 ألن بيا ممك ال يظمم عنده أصدد 

 يسمى ا دغام بغنةىد 

 ال اني من أركان ا سالمو د 

 من مبطالت الصيام  د

 تتصقق المساواة وتصدث األلفةح 

 



 

 صل من العمود )أ( بما يناسبو من )ب(: -ىـ 

 )أ( )أ(

 ا دغام بغنة من ربيم

 ا ّيرهخيرً 

 لؤلًؤا ّمن ورا  

 ّماء من

 ا دغام بدون بغنة ىًدث لممتقين

 يومئ  ّواىية

 

 صل من العمود )أ( بما يناسبو من )ب(: -و

 )أ( )أ(

 أركان الصوم النية ومصميا القمأ 

 ا عن قصد األكل والشرأ عمدً 

 ا مساك عن المفطرات )األكل والشرأ(

 عدم دخول الماء  ي الجوف ىالسباصة مع الصرص عم

 مبطالت الصوم ا عن قصد عمدً  يءالق

 المضمضة واالستنشاق بدون مبالغة 

 

 صات الصوم يمب 



 

 

 صل من العمود )أ( بما يناسبو من )ب(:  -ز

 )أ( )أ(

 ال كاة األخرث.  اصتاجً مُ   طيرة وأعطى رجاًل  "عمي"أكل 

ٝ مدددن المددال الدد ي ادخدددره ٘.ٕكددل عددام  "عمدددر"يخددرج والددد 
 لمفقراء والمساكين.

عددددأ والمالبدددددس التددددي لدددددم تعددددد تناسدددددبيا الم   "عميددددداء"أعطددددت 
 لمجمعية الخيرية.  

 ا لمغداء.   عدت ليا طعامً  ث"ىد"مرضت جارة الجدة 

 الصدقة 

 

 :خامسالسؤال ال

 تخير اإلجابة الصحيحة:

 (دنيا واآلخرةال – قبرال - خرةاآل -الدنيا...)  األنبياء والرسل ييدون البشر إلى السعادة  ي -ٔ
األولدددى  – بالصيمدددة -باألدلدددة الماديدددة الممموسدددة -بالعقدددل) ... نددداقش سددديدنا إبدددراىيم عميدددو السدددالم قومدددو -ٕ

 .(وال انية
شدددعأ أبدددي  -تبدددوك – مديندددة المندددورةال -طدددائف...)ال صاصدددر الكفدددار المسدددممين لمددددة  دددالث سدددنوات  دددي -ٖ

 .(طالأ
 .(المدينة المنورة -الطائف –مدين – مكة.. ).. سكن قوم  مود منطقة الصجر شمال غرأ  -ٗ
 عن يسار( ا مام  ي صالة الجماعة. –أمام  –وسط  – خمفالم موم ...)  يقف -٘
تناول الطعدام  -الدخول بالرجل اليسرث -التعطر عند ال ىاأ إليو –من آداأ المسجد ...)ر ع الصوت  -ٙ

 .( والشراأ بو



المسدددتصقون  –المبدددالل المخصوصدددة  –األوقدددات مصدددددة –البندددوك المخصصدددة )  مصدددارف ال كددداة  تعندددي -ٚ
 (لم كاة

 قوم نوح ( –لوط  –جاء قوم  مود بعد قوم : )عاد  -ٛ
) عمدرو بدن ىشدام قاطع المشركون بني ىاشي وبني عبد المطمأ صتدى قدام رجدل بدنقض المقاطعدة وىدو: -ٜ

 الطفيل بن عمرو(   –ع مان بن عفان  –ىشام بن عمرو  -
 ( كل ما سبق – عاقل – بالل–مسمم)  الصيام  رض عمى كل:  -ٓٔ
 ( الصجارة– الغرق والطو ان –الصيصة العظيمة – الريح الشديدة ) أىمك اهلل  مود بدد -ٔٔ
أراد أن ييدي إبراىيم) عميو السالم ( قومو إلى أن اهلل ىو الخالق ال شريك لو  ددعاىم إلدى :) التسدميم   -ٕٔ

 اتباع آبائيم (-التفكير والت مل–تقميد السابقين  –دون مناقشة 
 الرابع ( من أركان ا يمان الستة -ال الث -ال اني  –ا يمان بالرسل ىو الركن ) األول  -ٖٔ
خمسددة وعشددرون (  -عشددرة –عشددرون  –عدددد الرسددل الدد ين  كددروا  ددي القددرآن الكددريم )واصددد وعشددرون  -ٗٔ

 رسوال
 يوسف (  -عيسى  -موسى –خاتم األنبياء ىو سيدنا ) مصمد  -٘ٔ
العقدل  -النجدوم –القمر  –أراد إبراىيم عميو السالم أن ي بت لقومو بطالن عقيدتيم بواسطة ) الشمس  -ٙٔ

 والمنطق(
إدخددال صددرف سدداكن بددكخر متصددرك؛ بصيددث يصدديران صر ددا واصدددا مشددددا بعددد النددون السدداكنة أو التنددوين  -ٚٔ

 إخفاء(  –إقالأ  –إدغام  –يسمى ) إظيار 
 يسمعون( –يفيمون  -يمعبون –مون أصرف ا دغام تجمع  ي كممة ) يرم -ٛٔ
 النون الياء(  -الالم والنون –النون والميم  -صروف ا دغام بدون غنة ىي ) الالم والراء -ٜٔ
 الخ رج( –دوس  –األوس  –الطفيل بن عمرو الدوسي ىو سيد قبيمة ) قريش  -ٕٓ
 البصر ( –العصا  –الناقة  –معج ة سيدنا صالح ىي ) القرآن  -ٕٔ
 مكة ( –الصجر  –األصقاف  -قة ) الطائف عاش قوم  مود  ي منط -ٕٕ
 الجمعة ( أ ضل من صالة الفرد  –الفرد  –المسمم  –صالة ) الجماعة  -ٖٕ
 الصج ( –الصالة  –الصوم  – اني أركان ا سالم ىو ) ال كاة  -ٕٗ
 الرجل ( –الشيخ  –ا مام  –) الم موم  ىويؤم الناس  ي الصالة  ال ي -ٕ٘
المضمضدة  –األكل والشرأ ناسيا   -كل مما يمي من مبيصات الصوم ماعدا )األكل والشرأ عمدا   -ٕٙ

 النوم (  –واالستنشاق بدون مبالغة 



 الجياد (  –اليجرة  –الصدقة  –ركن من أركان ا سالم الخمسة ) ال كاة  -ٕٚ
  -الخيدر يتيم إلدى طريدقيددال -دعوة النداس إلدى عبادتدولد) :أرسل اهلل )سبصانو( الرسل )عمدييم السدالم( -ٕٛ
 .كل ما سبق( –تبميغيم أوامره ونواىيول -تعميميم األخالقل
 .الماء( ىالسير عم -السصر –)القرآن الكريم :معج ة رسولنا )صمى اهلل عميو وسمم( -ٜٕ
ددد -جدددن لم -ندددسإلل) :)صدددمى اهلل عميدددو وسدددمم( رسدددولنا الكدددريمجعدددل اهلل )تعدددالى( رسدددالة  -ٖٓ ة لإلندددس عام 

 .والجن(
  .سالملإل سالمو أك ر أىل قريش عداوةً إع مان بن عفان( قبل  –أبو ليأ –كان )عمر بن الخطاأ -ٖٔ
  قتو ب اتو( لي بت لقومو بطالن عبادتيم لمكواكأ.  -لغتو -عميو السالم ) كاءه -براىيم إاستخدم  -ٕٖ
مكيا عادل الصبشة( ألن م -مصر –)اليمن إلىاليجرة بأمر الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( المسممين  -ٖٖ

 . اال يظمم أصدً 
 ن الكريم( كمو صدق وىو  اصل بين الصق والباطل. آالقر  -نجيلا  -)التوراة -ٖٗ
 الميم والكاف(.  -الميم والباء -نة صوت يخرج من األنف عند النطق بصر ي )الميم والنونالغُ  -ٖ٘
)صددمى اهلل النبددي  ع مددان بددن عفددان( -بددو ليددأأ -)أبددو طالددأعددم الرسددول بعددد الجيددر بالدددعوة ناصددر  -ٖٙ

 وأيده  ي دعوتو.   عميو وسمم(
 - ددالث سددنوات -أ أبددي طالددأ لمدددة )سددنةعْ (  ددي ِشددصددمى اهلل عميددو وسددمم) النبددين و صاصددر المشددرك -ٖٚ

 خمس سنوات(. 

 السؤال السادس:

 ضع خطًّا تصت كل أصرف ا دغام:

 النون -العين -الواو -الالم-الفاء  -الراء -الميم -الياء -اليم ة -ٔ

 داأ المسجد: آخطًّا تصت ضع 

كل  -ثسر الخروج بالقدم اليُ  -خفيضالتصدث بصوت  -ىمنالدخول بالقدم اليُ  -اء مالبس نظيفة والتعطرد)ارت
 ما سبق(

 : أجب عما يمي :سابع السؤال ال

  ؟اكتأ ا نين من آداأ المسجد -ٔ
  ؟ما شرط إباصة المضمضة واالستنشاق لمصائم -ٕ



 ؟ )دوس(من أول ال ين أسمموا عمى يد الطفيل  ي  -ٖ
  ؟ن القائل: ) يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اهلل (م– -ٗ
  ؟عالم يدل  كر التفكر  ي مواضع ك يرة بالقرآن الكريم– -٘
 ؟(بم يدعو المسمم  ي قولو تعالى : ) اىدنا الصراط المستقيم  - -ٙ
 ؟ما أركان ا يمان  -ٚ
ْنَسدداُن ِمددم  ُخِمددَق )قددال تعددالي :    -ٛ ددْمِأ َوالت َرائِددِأ ٙ( ُخِمددَق ِمددْن َمدداٍء َداِ ددٍق )َ٘ ْمَيْنظُددِر اْ ِ ( َيْخددُرُج ِمددْن َبددْيِن الص 

الم يدعوىم ؟ ( ٛ( ِإن ُو َعَمى َرْجِعِو َلَقاِدٌر )ٚ)  .من ال ين يدعوىم اهلل  ي تمك اآليات ؟ وا 
 :ا كر معج تين لرسولين  -ٜ

 عج ة .........الرسول .........الم

 الرسول .........المعج ة .........

 اكتأ مما صفظت من سورة الطارق ما يدل عمى صدق القرآن الكريم وتوعده لمكا رين  -ٓٔ
 لم اختار الرسول الصبشة لميجرة إلييا ؟ -ٔٔ

............................................................... 

 اكتأ صفتين من صفات قوم صالح عميو السالم  -ٕٔ

............................................................... 

 ا كر ا نين من آ ار الصالة  ي المسجد -ٖٔ

 اكتب الصفة التي اتصف بيا كل مما تحتو خط في الـمواقف أدناه::  الثامنالسؤال 

 الدمسممين باليجرة إلى الصبشة. الرسول )صمى اهلل عميو وسمم(أمر  -ٔ
 عن الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( رغم أنو لدم يترك دين آبائو.  أبو طالأدا ع  -ٕ
 سمًما. ممك الصبشة الدمسممين رغم أنو لدم يكن مُ  لنجاشياستقبل ا -ٖ
 رغم صصارىم لمدة  الث سنوات. لمسممون لم يستسمم ا -ٗ
 من كفار قريش.  عمى نقض المقاطعة رغم أنوم بن عمرو عمل ىشا -٘
  .ىا دعوتوؤ ل الطائف عشرة أيام رغم ر ض رؤسا ي دعوة أى (صمى اهلل عميو وسمم) استمر الرسول -ٙ
 طباق الجبمين عمييم. ا  عقاأ أىل الطائف و  (صمى اهلل عميو وسمم)الرسول ر ض  -ٚ



  ن يجير بالدعوة أمام المشركين. ب (صمى اهلل عميو وسمم)الرسول  ى(تعال)أمر اهلل  -ٛ
 منوا بو. كاهلل عميو وسمم(   ىدعوة الرسول )صم إلى ستة من شباأ ي رأاستمع  -ٜ

 اهلل عميو وسمم(.  ىالصبشة بعد أن أمره الرسول )صم إلى ع مان بن عفانىاجر   -ٓٔ

 اذكر المكان الذي وقعت فيو األحداث اآلتية::  التاسعالسؤال 

 -------------المكان ال ي عاش  يو قوم "  مود". -ٔ
 ---------------ليو المسممون بعد الجير بالدعوة. إالمكان ال ي ىاجر  -ٕ
 -----------------سنوات.  ثن المسممين لمدة  الو المكان ال ي صاصر  يو المشرك -ٖ
 --طاردوه بالصجارة. اهلل عميو وسمم( لمدعوة  ك بوه و  ىليو الرسول )صمإالمكان ال ي  ىأ  -ٗ
 ----ي بني ىاشم وبني المطمأ. طعة بين المشركين وبين قبيمتمق  يو صصيفة المقاالمكان ال ي عُ  -٘
 ----يمة قريش ليجير بالدعوة. ليو قبإاهلل عميو وسمم( ودعا  ىليو الرسول )صمإالمكان ال ي صعد  -ٙ
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